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"DrsPoE soBRE A OBR|GAçÃO DO USO DA
coMUNrcAÇÃo EM SUA PAGTNA OF|C|AL,

O

NOME DOS PLANTONISTAS
MÉDIcoS, CoM HoRÁRIoS E SEUS oEVIDoS
INFORMANDO

POSTOS DE ATENDIMENTO, AO PÚBLICO NO
MUNíCIPIO DE BARREIRAS.BA".

Art. 1' Fica a secretaria de saúde responsável em diariamente comunicar os
plantonistas e seus horários, em seus devidos postos de atendimento, ao público
da cidade de Barreiras, obrigados a informar na página oficial da Prefeitura.

Parágrafo único, fica a secretaria de saúde responsável em comunicar, o setor
responsável

da Prefeitura, os nomes dos médicos, horários e postos de

atendimento, para fins desta lei.
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diretrizes do projeto:

lnformar ao cidadão os plantões;

- Zelar pelos direitos da população;
lll - Promover a transparência.
ll
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3o O Poder Executivo regulamentará

esta Lei.

AÉ. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.

Sala das sessões, 28 de Maio de2O2O
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JUSTIFICATIVA

Encaminho a referida proposição para que seja submetida ao exame dos
demais colegas, considerando as justificativas apresentadas.
Senhores Vereadores, queremos através deste gesto regularizar a correta
informação oficial das escalas e plantões medicos, a serem informadas pela
secretaria de saúde do Município de Barreiras BA.
Não é fato novo que as pessoas possam saber, onde e qual médico estará
atendendo, para se ter uma melhor locomoção, evitando assim perda de
tempo, e gastos desnecessários.

Contudo, este tipo de comunicação, se faz necessário, bastando que a
Secretaria de Saúde, informe ao setor de comunicação da Prefeitura, para
o cidadão, ter o direito de ficar sabendo onde poderá ser atendido de
acordo com sua necessidade.
Colho o ensejo para reiterar a necessidade da aprovação desta proposição.

Sala das sessÕes,28 de Maio de2020.
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